
liturgie voor zondag 5 september avond 

Gereformeerde Kerk Genderen 

Zondag 12 september 2021 – AVONDDIENST: aanvang 18.30 uur vanuit GK 

Voorganger: Ds. J. van den Brink 
Opfrisdienst Focus blok 4 
Thema: Wat zegt de Geest tot onze gemeente? 
 

Mededelingen en welkom ouderling van dienst 
 
Zingen: Psalm 139: 1 en 14 

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 

14 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op den weg ten leven. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet: 
Onze hulp 
Dominee: Genade zij u en vrede van Hem, Die is en Die was en Die komt, en van de zeven geesten die voor 
Zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe Getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste 
van de koningen van de aarde. 
Allen: 
Aan Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door Zijn bloed, die een koninkrijk uit 
ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader – aan Hem komt de eer toe 
en de macht, tot in eeuwigheid. Amen. 
 
Luisteren als gebed: Herstel mijn eerste liefde (Marcel & Lydia Zimmer) 

Vader in de hemel 
Die zoveel om mij geeft 
Dat U in Uw genade 
Uw Zoon gegeven heeft 
Dank U voor Uw liefde 
Uw eindeloze trouw 
Dat ondanks al mijn falen 
U zegt: "Ik hou van jou". 
 

Herstel mijn eerste liefde 
Die ik ooit had voor U 
Want ik wil van U houden 
Nog zoveel meer dan nu. 
Mijn hart moet weer gaan branden 
Zoals het heeft gedaan 
Vol vuur en vol van hartstocht 
Die nooit meer weg zal gaan. 
 

De drukte van het leven 
Trok mij met zich mee. 
De liefde die vervaagde 
De passie die verdween. 
Ik was U niet vergeten 
Maar nam de tijd niet meer 
Om in uw woord te lezen 
Bij U te zijn o Heer 
 

Herstel mijn eerste liefde 
Die ik ooit had voor U 
Want ik wil van U houden 
Nog zoveel meer dan nu. 
Mijn hart moet weer gaan branden 
Zoals het heeft gedaan 
Vol vuur en vol van hartstocht 
Die nooit meer weg zal gaan. 
 

Vader in de hemel 
Met eerbied vraag ik nu 
Of U mij wilt vergeven. 
Ik kan niet zonder U 
Dank U voor Uw liefde 
Uw eindeloze trouw. 
En Vader, ik wil zeggen 
Dat ik zoveel van U hou. 
 

 

Onderwijzing  
Wanneer wij het heilig avondmaal vieren, (1) gedenken wij Christus’ dood, (2) vieren wij de gemeenschap 
met Hem en (3) de gemeenschap met elkaar en (4) verwachten wij zijn terugkomst. 

In de nacht waarin Jezus Christus het pesachmaal met zijn leerlingen gebruikte en verraden zou 
worden, “nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan en zei: 
‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de 
woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten 
tot vergeving van zonden.’” (Matteüs 26: 26-28) “Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.” (Lucas 
22: 19c) Daarom vieren wij in de kerk het heilig avondmaal.  
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 Jezus Christus is het Lam van God dat als enige offer in staat was om de zonden van de hele wereld 
weg te nemen. Met zijn sterven en met zijn opstanding uit de dood maakte Hij voor ons de weg vrij tot de 
Vader. Na zijn opstanding gaf Jezus Christus zijn Geest aan ons. De Heilige Geest verbindt ons met Christus 
en de Vader en laat ons delen in al Gods goedheid. Maar de Geest verbindt ons ook aan elkaar als het 
lichaam van Christus, plaatselijk en wereldwijd. Daarom zijn ook alle gasten in ons midden die in hun eigen 
gemeente openbaar hun geloof beleden hebben van harte uitgenodigd om met ons mee te vieren. 
Tenslotte verwachten wij de terugkomst van onze Bruidegom Jezus. Daarom is het avondmaal ook een 
voorproefje van de hemelse bruiloftsmaaltijd. In dat geloof en in die verwachting leven wij. 
 
Geloofsbelijdenis 
Staande geloofsbelijdenis opzeggen  
1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. 
2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; 
3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 
4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het 
dodenrijk, 
5. op de derde dag opgestaan uit de doden; 
6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;  
7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
8. Ik geloof in de Heilige Geest. 
9. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; 
10. vergeving van de zonden; 
11. opstanding van het lichaam; 
12. en een eeuwig leven. 
Amen. 
 
Nodiging 
 
De dienstgroep neemt plaats achter de tafel 
 
Gebed 
 
Gemeenschap van brood en wijn 
Nuttiging brood en wijn in stilte 
 
Dankzegging 
 
Zingen: Gezang 358: 6 

U wil ik danken, grote Levensvorst; 
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. 
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; 
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. 

 
Gebed om de werking van de Heilige Geest in de opening van de Schrift en de verkondiging 
 
Schriftlezing: Openbaring 3: 1 t/m 6 (NBV) 
 
Zingen: Opwekking 689  

Spreek, O Heer, door uw heilig woord, 
Dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. 
Zaai uw woord, plant het diep in ons 
En verander ons naar uw evenbeeld. 
 

Zodat Christus' licht in ons zichtbaar is, 
Onze daden maakt tot getuigenis. 
Spreek, O Heer en voltooi in ons 
Wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 
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Leer ons Heer, uw volmaakte weg, 
Echte need'righeid en gehoorzaamheid. 
Toets ons hart en ons denken nu 
In het heilig vuur van uw zuiverheid. 
 

In geloof zien wij dan uw majesteit 
En uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. 
Woord van hoop, dat ons leven deed, 
Overwinning geeft over ongeloof. 
 

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, 
Laat de diepten zien van uw plan met ons. 
Woord dat klonk voor de tijd begon, 
Onze vaste grond tot in eeuwigheid. 
 

Uw genade geeft ons de zekerheid: 
Al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk 
En uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
Wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 

 
Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Zingen: Hemelhoog 373: 1, 2 en 3 

Grote God, zie ons verlegen 
ogen hunkerend naar licht 
over nevelige wegen 
dakloos: zwervers zonder zicht, 
roepend al te grote woorden, 
lamgeslagen, ziende blind, 
zoekers die zichzelf verloren – 
hoe wij zoeken, niemand vindt. 

Christus, hoor ons diep verlangen 
vrij van heimwee thuis te zijn, 
waar wij blijverbaasd ontvangen 
levend water, brood en wijn; 
om te delen, door te geven 
parels uit een oude schat, 
niet nog langer zo te leven 
als wij nu doen: moe en mat. 

 
Goede Geest, wek ons vertrouwen: 
gloed van God, U zoekt, U vindt; 
U bent vuur dat doet aanschouwen 
licht dat nevels overwint. 
Doe ons spreken, hoe verlegen: 
hoogste tijd om op te staan! 
Christus gaat langs onze wegen – 
het is tijd om mee te gaan.  

 

 
Dank- en voorbeden 
 
Aansporing: Romeinen 12: 9-18 (NBV) 
 
Aankondiging collecten  
 
Zingen: Gezang 171: 4 op de melodie van Gezang 262; direct aansluitend: Gezang 296: 2 en 3 

4 Christus wandelt langs de wegen 
der wereld zijne toekomst tegen. 
Het licht al aan de horizon. 
Reeds gaat 't eeuwig schijnsel klimmen 
rondom uit alle verre kimmen, 
zoals geen dageraad begon. 
Het koninkrijk genaakt. 
Gerede harten, waakt! 
Dag des Heren... 
Uw heil'gen zijn 
met kleed'ren rein 
gereed om op het feest te zijn. 
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2 Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast 
wat Ik u heb gegeven. 
Er blijft bij alle aardse last 
een open deur ten leven. 
Werp van u af 
wat ik niet gaf. 
Blijf u standvastig scharen 
bij wie mijn woord bewaren. 
 

3 Ik kom met haast, houd wat gij hebt, 
nog is de worst'ling gaande. 
Ik ben 't, uit wie gij krachten schept, 
houd in de strijd u staande. 
Zie op naar Mij: 
Ik blijf nabij. 
Ik houd u vast in 't lijden. 
Niets zal u van Mij scheiden. 

Zegen 
 
Zingen: Gezang 456: 3 

Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 

 

 

Gespreksvragen: 

1. Wat sprak u/jou het meeste aan in deze dienst? Waarom? 

2. In blok 4 van Focus kwamen de volgende gezonde eigenschappen van de gemeente van Jezus aan 

de orde: 

1. Eenheid en verbondenheid 

2. Verlangen en verwachting 

3. Liefde en echtheid 

4. Gastvrijheid en openheid 

5. Dienen en delen  

In welke van deze eigenschappen zou onze gemeente het meest kunnen groeien? Waarom? 

3. Wat zou u/jij willen doen om daaraan bij te dragen? 

 
 
 


